ПРОТОКОЛ
№ 131
София, 27.06.2017 година
Днес, 27.06.2017 от 10:02 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено
от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и
главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха А. Иванова - и.д. директор на дирекция „Природен
газ“ и експерти на КЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
„Булгаргаз“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-15-20-27/19.06.2017 г. и изпраща свои представители. На заседанието се
явиха:
 г-н Иван Иванов – началник управление „Лицензионна дейност и търговия с
природен газ“;
 г-жа Анжела Славова – юрисконсулт на „Булгаргаз“ ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-1520-27 от 09.06.2017 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени, по които
общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти,
присъединени към газопреносната мрежа за III тримесечие на 2017 г.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Елена Маринова, Агапина
Иванова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Красимира Лазарова, Диана
Николкова, Сирма Денчева и Ваня Василева, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 1 от протокол № 127/19.06.2017 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
На заседанието присъстваха:
 г-н Огнян Винаров – представител на Граждански контрол;
 г-н Макари Новев – независим експерт.
Доц. д-р И. Н. Иванов:

София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Уважаеми колеги, днешното открито заседание е част от процедурата, която е
нормативно уредена. В съответствие с тази процедура, на 09.06.2017 г. , както и преди
малко съобщих, „Булгаргаз“ ЕАД е подало в Комисията заявление за утвърждаване на
цени за III тримесечие на 2017 г. Докладът, който беше изготвен от работната група,
беше разгледан на закрито заседание на Комисията на 19.06.2017 г., след което беше
предоставен на заявителя, както и на интернет страницата на Комисията. Днес искаме
да чуем какво е становището на заявителя по изготвения от работната група на
Комисията доклад. Обади ми се изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД г-н
Николай Павлов. Поради неотложни ангажименти извън столицата, той не е в
състояние да присъства, но тук има представители на ръководството и давам думата на
тях. Г-н Иванов, Вие ли ще вземете думата?
И. Иванов - началник управление „Лицензионна дейност и търговия с
природен газ“:
Предложението на работната група съвпада с предложението на „Булгаргаз“
ЕАД поради което нямаме основание да оспорваме каквото и да е в доклада. Същият
обективно отразява обстоятелствата, съпътстващи образуването на цената и поради
това нямаме забележки по изготвения от работната група доклад.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
За протокола искам да представя, че „Булгаргаз“ ЕАД се представлява от г-н
Иван Иванов - началник управление „Лицензионна дейност и търговия с природен газ“
и г-жа Анжела Славова – главен юрисконсулт на дружеството. Г-жо Славова, Вие
нямате допълнения към казаното от г-н Иванов? При откритото заседание се обръщам
към работната група. От страна на работната група има ли някакви нови факти, данни и
обстоятелства, които трябва да бъдат отразени при финалното разглеждане на
заявлението за цени?
А. Иванова:
Към настоящия момент няма настъпили нови факти и обстоятелства, които
следва да бъдат отразени в доклада, поради което няма да има промени.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, обръщам се към Вас – членовете на Комисията. Имате ли въпроси и
изказвания по изявлението, което направиха представителите на „Булгаргаз“ ЕАД? Не
виждам. Въпреки че при откритото заседание, съгласно процедурата и нормативната
база, единствено се изслушва мнението на заявителя, в случая на „Булгаргаз“ ЕАД, в
случая, макар че това е уредено законово, че в случаи на съкратена процедура са
съкратени и сроковете, специално за цените на „Булгаргаз“ ЕАД не се провежда
обществено обсъждане, но аз давам възможност единствено в рамките на три минути,
който от присъстващите в заседанието иска да вземе думата, е поканен.
О. Винаров – представител на Граждански контрол:
Понеже работната група докладва, че няма данни за изменение… Представил
съм официално с писмено предложение изменението, което се цитира от „Ройтерс“ за
спадане цените на петрола, понеже нашият договор все още е свързан със
субпродуктите от него. Към 09:50 часа българско време от края на май цените на
петрола се понижиха с над 10% заради натиска от пренасищането, т.е. не се изпълнява
споразумението на ОПЕК, както и Щатите имат свръх производство. Това е причината,
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но фактът… понеже работната група преди тази дата от 22 юни е работила по
документа. Моля да се съобразите с този факт, както и с документа на „Блумбърг“, че
се очаква до края на годината цената да стигне старото си ниво от 30 долара за барел.
Тука е от 53, когато го одобрявахте при 37%, когато Комисията увеличи цената от
първи април. Сега е спаднало на 46. Този документ на „Ройтерс“ съм го приложил. Той
е от Българска стопанска камара. Вторият момент, по който неправителствените
организации възразяваме (и Федерацията на потребителите щеше да дойде), е, че Вие
увеличихте цената на природния газ от първи април с 37%. Сега се иска ново
увеличение. Макар и малко, то влияе и се натрупва негативно, защото тези 33 централи,
които работят на когенерация, за която енергията се доставя от природния газ…
Верижно след това се получава увеличение на електрическата енергия и на
отоплението. Последно. Приложил съм една таблица. Тя повече е за министерството,
но тука няма представител на министерството. Това, което Европейската комисия във
връзка с монополното положение на „Газпром“ ни препоръчва до 21 април и след това
до 5 май: да внесем нашите предложения и цените да се предоговорят с „Газпром“… На
тези хъбове, където са с препоръчителни цени, с които да се предоговаря, цената в
същия момент е 313 за германския хъб, в Италия е 306, в Австрия е 301 и във Франция
322. Точно в този момент при нас е 364. Това е на Евростат публикация за един и същ
момент. Ако ние предоговорим, това вече не е във Вашите задължения, това е в
Министерство на енергетиката и Министерски съвет… Не знам докъде стигна тази
история, защото, когато Вие увеличихте цената от първи април, заявихте, инж. Иванов,
че ще се съобразите, но чакате и този въпрос е извън Вашите правомощия. Благодаря за
вниманието. Моля да се съобразите с това, което ние сме депозирали писмено на 21
юни.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Относно предоговарянето с „Газпром“ за условията на доставка с природен газ.
Това наистина е извън компетентностите на Комисията за енергийно и водно
регулиране и Вие го знаете много добре. Относно тенденцията, която се очертава в
рамките на последния месец, дори и малко повече от месец на трайно намаляване
цената на суровия петрол тип „Брент“ под 50 долара, но близко до тази стойност. Не
могат да бъдат отчетени изменения, които са след 9 юни, когато беше депозирано
заявлението на „Булгаргаз“. Що се касае до предшестващите. Не забравяйте, че
съгласно договора с „Газпром“ се отчитат стойностите на алтернативните горива за
деветмесечен период. В по-голямата част от него (близо шест месеца) цените на
суровия петрол бяха 55-56 долара и те все още продължават да имат доминираща роля
при определянето на цената. Може да вземете думата съвсем кратко, ако желаете, г-н
Новев.
М. Новев – независим експерт:
Моят въпрос е ще има ли обществено обсъждане на тази тема.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Преди малко аз обясних, че поради съкратената процедура и подаване на
заявление на 9 юни…
М. Новев – независим експерт:
Разбрах. Съкратена процедура. Край.
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Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да Ви кажа защо. Защото на 09 юни се подава заявлението от „Булгаргаз“ ЕАД и
до 30 юни, когато трябва да излезем с решение, не може да се мине пътя на изготвяне
на доклад, минаване на пет дни за открито заседание, след това три дни за обявяване на
обществено обсъждане, две седмици след това да има подаване на становища по
общественото обсъждане и накрая да има финално решение. Просто е невъзможно.
Затова в закона е записано изрично, че се позволява да се работи по съкратена
процедура при тези случаи.
М. Новев – независим експерт:
Г-н Иванов, понеже Вие си правите наредбите…
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Законът не го правим ние, г-н Новев.
М. Новев – независим експерт:
Може да не се агитираме, защото сме достатъчно грамотни. Искам да кажа, че в
смисъла на това, което се говори, Вие винаги цитирате наредба от 2013 г. Има и друга
наредба, където е изрично споменато, че трябва да има обществено обсъждане. Вие
спокойно можете да направите някакви запетайки и да си разрешите проблема без да ни
агитирате и без да се позовавате на наредбата. Второ. Г-жа Светла Тодорова дава едно
интервю в един вестник. В този вестник се преплитат някои неща. Едни са разбираеми,
други са неразбираеми. Превалутира ли се цената на газта от евро в долари или
директно е в долар и на лев? Каква е тази съпротива на закрито заседание, в което
главен комуникатор е г-жа Тодорова. Как се отразява този въпрос? По някакъв начин го
отразете в документите. Последно. В повечето договори има едно понятие. Малко е
тревожно. Казвал съм, че това е акумулираният газ в Чирен и в тръбите. Преди имаше
някакви колебания, защото Чирен беше на добив, но сега е на нагнетяване. Как го
решавате този проблем? Вече е време да намалите белите конци.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Ние се произнасяме по ценовото заявление за цена на природния газ от
01.07.2017 г. Докладът за цената на природния газ беше приет с единодушие от
Комисията. Може да проследите това и в протокола. Предишни решения не
коментирам сега, защото сме посветили откритото заседание на този конкретен въпрос.
Има ли други изказвания? Не виждам.
М. Новев – независим експерт:
Г-жо Тоткова, моля Ви да се протоколира това, което се разигра между мен и
уважаемия г-н Иванов като диалог.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, насрочвам закрито заседание на Комисията за енергийно и водно
регулиране в специализиран състав „Енергетика“ на 30.06.2017 г. от 10:00 часа.
Благодаря на представителите на „Булгаргаз“ ЕАД, както и на останалите участници в
днешното открито заседание.
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Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са
изяснени пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността
на КЕВР и на нейната администрация
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 30.06.2017 г. за вземане на решение по доклад
относно заявление с вх. № Е-15-20-27 от 09.06.2017 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за
утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на
крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за III
тримесечие на 2017 г.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-27/19.06.2017 г. до
„Булгаргаз“ ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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